
   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ن  رياض الصالحيشرح

  "فْلَىعلْيا خَير ِمن الْيِد السالْيد الْ"وحديث "  َأعِط منِْفقاً خَلفاًهماللّ "-رضي اهللا عنه-شرح حديث أبي هريرةَ
  الد بن عثمان السبتخ: الشيخ                                                                               

                        : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 أن النبـي  -رضي اهللا تعالى عنه  - حديث أبي هريرة     -رحمه اهللا -في باب النفقة على العيال أورد المصنف        ف
 منفقـاً   اللهم أعطِ : ن فيقول أحدهما  ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزال        ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -

   . متفق عليه،)١()) ممسكاً تلفاًاللهم أعِط:  ويقول اآلخر،خلفاًً
 أعِطاهللا : يقول أحدهما(( ، هذا في كل أيام السنة،))ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن((: قوله

نفق عرفنا من األحاديث السابقة أن أفضل هذه  فهذا الذي ي، مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة،))منفقاً خلفاً
 من ينفق على عياله بالدرجة ،))اللهم أعط منفقاً خلفاً(( فيدخلون في هذا العموم ،النفقة هي النفقة العيال

اللهم أعط : ويقول اآلخر(( ، وما أشبه هذا، على المحتاجين، على الفقراء،فقة على القرابات وكذلك الن،األولى
ان أن يضع هذا  فينبغي لإلنس،)٢()) وال تحصي فيحصي اهللا عليِك،ي اهللا عليِكوِكي فيوِكال تُ(( ،))ممسكاً تلفاً

 أن يعطي ، أن يبذل، إذا أراد الزيادة والبركة والخير والنماء في المال فعليه أن ينفق،الحديث نصب عينيه
 لو : يعني، ولو كان يسيراً-عز وجل- ويتصدق في سبيل اهللا ،هم وأصحاب الحقوق حقوق،ذوي الحاجات

 فهذا ، ويعود أوالده على هذا، كل صباح،قة كل يوم رياالجعل اإلنسان لنفسه كل يوم في صندوق للصد
 فهذا يصدق عليه أنه ،))اللهم أعط منفقاً خلفاً(( ،ينطبق عليه هذا الحديث؛ ألنه لم يحدد قدراً معيناً من النفقة

 وكذلك أيضاً يستجلب ، قد يقع على اإلنسانع بها كثير من الشر والبالء الذيستدفَاء ي فمثل هذه األشي،منفق
  . على العبد-عز وجل- ورحمات اهللا،ير والنماء والبركةبها الخ

 أن النبي ، وهو الحديث األخير في هذا الباب-رضي اهللا تعالى عنه- وفي الحديث اآلخر حديث أبي هريرة
 والمشهور من كالم أهل العلم وهو الذي ال ،))العليا خير من اليد السفلىاليد ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

 اليد ، وهي اليد السائلة))خير من اليد السفلى(( ، اليد المعطية:ينبغي العدول عنه أن المقصود باليد العليا
  . فهو ليس كاآلخذ والسائلي محسن ومتصدق وذلك أن المعِط،اآلخذة

وابدأ بمن ((:  قال، اليد العليا أفضل من اليد السفلى، هو بين فضل اإلنفاق:ني يع))وابدأ بمن تعول((: قال
 ما أنفقه  وعرفنا أن أفضل النفقة،أن هؤالء أولى بإحسانك وعطائك وأنت تؤجر على هذا :أي ،))تعول

 وخير الصدقة ما كان عن ظهر ،وابدأ بمن تعول((:  فهنا قال، على أهله ومن يعول،الرجل على عياله
ذكَ: يعني،))غنى وهي ما كان ، ثم ذكر أفضل أحوال الصدقة، وهم من يعول، األولى من الناس بالصدقةر 

                                                
* فَسنُيسره ِللْيـسرى    * وصدقَ ِبالْحسنَى   * فََأما من َأعطَى واتَّقَى     { :كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعالى       أخرجه البخاري،  -١
تَغْنَى     واسِخَل وب نا منَى   * َأمسِبالْح كَذَّبى * ورسِللْع هرسنُيرقم)٢/١١٥( »االلهم أعط منفق مال خلفً« ]١٠ - ٥: الليل[ }فَس ،: 
 .)١٠١٠ (:، رقم)٢/٧٠٠( باب في المنفق والممسك، كتاب الزكاة، ومسلم، ،)١٤٤٢(
 ).١٤٣٣( :، رقم)٢/١١٣(ب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، باب وجوب الزكاة، با  أخرجه البخاري،-٢
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وذلك أن اإلنسان متى يتصدق؟ ، تؤكد معنى الجملة التي قبلها، وهذا يرجع إلى المعنى،عن ظهر غنى 
 أو )٣())يعول  يضيع منكفى بالمرء إثماً أن(( ، بما فاض عن حاجة من يعول،يتصدق بما فاض عن حاجته

))فهل هو مأمور بأن يأخذ هذا الطعام،ليس عنده إال طعام للصبية مثالًو فحينما يتصدق ،)٤())وتقُمن ي  
 :يأ: )) وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى،لابدأ بمن تعو(( ،ال:  وليس عنه عوض؟ الجواب،ويتصدق به

 ولهذا ذهب ، الصدقة فضل من المال يكفيه ويكفي عيالههذه ما كان عند اإلنسان بعد ،ما كان ناشئاً عن غنى
صلى اهللا - والنبي ،كثير من أهل العلم إلى أن اإلنسان ال يندب وال يطالب وال يحسن به أن يتصدق بكل ماله

 ،)٥()) أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس-أو عيالك- أهلك إنك إن تذر((:  قال-عليه وسلم
 وذكرنا في بعض المناسبات أن األرجح في هذا أنه يختلف باختالف ،-عليه الصالة والسالم-ا قالأو كم

ما تركت ((:  ولما سأله،كر وقد تصدق بكل ماله قبل صدقة أبي ب-صلى اهللا عليه وسلم-الناس؛ ألن النبي 
جاء -عالى عنه ترضي اهللا- وأن عمر،-صلى اهللا عليه وسلم- تركت لهم اهللا ورسوله:  قال،))ألهلك؟

ذهب يريد أن يتصدق  الرجل بقطعة من  ولما جاء، منه ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-بنصف ماله فقبل النبي 
:  وقال، ثم أخذها منه ورماه بها كالمغضب، وأعرض عنه، أن يقبل منه-صلى اهللا عليه وسلم-أبى النبي بها
 فمن الناس من ، فهذا يختلف باختالف أحوال العباد،)٦()) ثم يتكفف الناس،يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به((

 بحيث إذا تصدق بكل ما عنده ما يتلفت قلبه ، عنده والرضا بما،-عز وجل-يكون عنده من اليقين والثقة باهللا 
 أن ، أن يدعم،ىعطَ بدأ يتحرى أن ي ومن الناس من إذا تصدق بكل ماله،لآلخرين يعطونه أو يحسنون إليه

ومن يستعفف يعفه ((:  ثم قال، فمثل هذا ال يحسن به أن يتصدق بكل المال،فت إليه الناس أن يلت،يساعد
 بين أن اليد العليا أفضل من اليد ، يستعفف يعني يطلب العفاف، السين والتاء للطلب: من يستعفف،))اهللا

 بدأا ،فقراء وتتصدق ال تترك أهلك ،)) وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى،ابدأ بمن تعول((:  وقال،السفلى
  .بهم
 فإذا كف اإلنسان نفسه عن التطلع لآلخرين ،يطلب العفاف يعفه اهللامن  :ي أ))ومن يستعفف يعفه اهللا((: قال

 يذهب ويسأل من ا أم، والجزاء من جنس العمل، يعفه-عز وجل-أن يساعدوه فإن اهللاوم أن يعينوه ولم يطلبه
 ، ولربما اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها، فهو دائماً يسأل، وجوعته البحرهالناس ونحو ذلك فمثل هذا ال يسد حاجتَ

  . أن ال يطلب الناس، فالتعفف أولى به،ون اإلنسانئوهكذا في كل ش

                                                
 :، رقـم  )٤/٥٤٥( الحاكم في المـستدرك،   ، و )٩١٣١( :، رقم )٨/٢٦٨(  أخرجه النسائي في الكبرى، إثم من ضيع عياله،        -٣
 ).٣٣٤٦( : رقم، وصححه األلباني في المشكاة)٨٥٢٦(
 :، رقـم  )٦/٤٨( ، وأحمد فـي المـسند،     )١٦٩١( :قم ر ،)٣/١١٨(،  كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم       أخرجه أبو داود،   -٤
 .، وصححه األلباني في اإلرواء)٦٤٩٥(
       ، " ألصـحابي هجـرتهم    اللهـم أمـضِ   " -صلى اهللا عليه وسلم   - أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب قول النبي          -٥
 ).١٦٢٨( :، رقم)٣/١٢٥٠ (ثكتاب الهبات، باب الوصية بالثل مسلم،و ،)٣٩٣٦( :، رقم)٨١/ ٢(
، وضـعفه   )١٧٠٠( :، رقم )٢/١٠٣٢(من كتاب الزكاة، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل،              أخرجه الدارمي،  -٦

 .)٦٤٠٨( :األلباني في ضعيف الجامع الصغير، رقم
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ِللْفُقَراء الَِّذين ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستَِطيعون ضربا { : قال، قد مدح فقراء المهاجرين-عز وجل-واهللا 
م أغنياء من  بحاله:يأ} يحسبهم الْجاِهُل{، ]٢٧٣ :البقرة[} َألرِض يحسبهم الْجاِهُل َأغِْنياء ِمن التَّعفُِّفِفي ا

 ، وعلى ثيابهم من الرثاثة، بما يظهر عليهم من الشحوب:يأ} تَعِرفُهم ِبِسيماهم{ ،لشدة تعففهموذلك  ،تعففهم
عرف الفقيري.  

 يأتي من جميع ، كما يفعل بعض السائلين، ال يسألون ملحفين من كل وجه}سَألُون النَّاس ِإلْحافًاالَ ي{: قال
 هذه كلها طرق في ، ويأتي، ويتمسكن، ويقف في طريقك، ويدعو مرة، ويأتي هو يتكلم،االطرق يوسط إنسانً

 أبشع صور السؤال وهو اإللحاح  لكنه ذكر، وال غير ملحفين أيضاً، فهم ال يسألون الناس ملحفين،السؤال
  .لحاف في المسألةواإل
 ، يطلب الغنى:ي أ،))يستغِنومن (( ، رواه البخاري،)٧()) يغنه اهللا ومن يستغِن،ومن يستعفف يعفه اهللا((
 ولهذا قال ، يغنيه-عز وجل- فإن اهللا ، عما في أيديهم، يطلب الغنى عنهم: عن الناسيستغِنمن  ،))يغنه اهللا((

يستعفف ، ]٣٣:النــور[} ولْيستَعِفِف الَِّذين لَا يِجدون ِنكَاحا حتَّى يغِْنيهم اللَّه ِمن فَضِلِه{ :-ز وجلع-اهللا 
  .}حتَّى يغِْنيهم اللَّه ِمن فَضِلِه{ ، يطلب العفاف:يعني
 وأن يثبتنا بالقول ،قناعة والرضا وأن يرزقنا وإياكم ال، أن يغنينا وإياكم من فضله-عز وجل- وأسأل اهللا ،هذا

  . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد

                                                
 ).١٤٢٧( :، رقم)١١٢/ ٢(، كاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنىكتاب الز  أخرجه البخاري،-٧
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